รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ ห้องเปรมไชยา หอภาพยนตร์
ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ศาลายา นครปฐม
........................................................................
ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
นายนิวัติ กองเพียร
นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิณ
ผู้แทนปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์)
ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
(นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ)
ม.ล.วราภา อุกฤษณ์
ดร.ชาคร วิภูษณวนิช
นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา
นางจิระนันท์ ประเสริฐกุล
นายประวิทย์ แต่งอักษร
นายก้อง ฤทธิ์ดี
นายโดม สุขวงศ์
นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสัณห์ชัย โชติรสเศรณี
๒. นายธีรดนย์ จริยมหาวงศ์

ประธานกรรมการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รองผู้อานวยการหอภาพยนตร์
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์

ผู้ลาประชุม
๑. นายจิระ มะลิกุล

เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ น.

กรรมการ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑

เรื่องที่ประธานแจ้ง

ไม่มี

มติที่ประชุม
๑.๒

เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ เรื่อง หนังสือและเอกสารแจกในที่ประชุม
๑) จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ ประจาเดือนมีนาคม - เมษายน
๒) สูจิบัตร เทศกาลมรดกภาพยนตร์นานาชาติ
๓) เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๑ เรื่ อ ง สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
พระราชทานชื่อรถโรงหนัง
๔) เอกสารประกอบวาระที่ ๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ภาพยนตร์ “สันติ-วีณา”
๕) เอกสารประกอบวาระที่ ๔.๑ สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ติดตาม และประเมินผล
๖) เอกสารเพิ่มเติม วาระที่ ๔.๔ เรื่อง การเสนอขอปรับบัญชีโครงสร้างเงินเดือน
หอภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๗) เอกสารเพิ่มเติม วาระที่ ๔.๕ เรื่อง การประเมินเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
๘) เอกสารประกอบวาระอื่นๆ เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ FIAF ๒๐๑๕

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒.๒ เรื่อง สรุปกิจกรรมของหอภาพยนตร์ในรอบเดือนที่ผ่านมา
ฝ่ายเลขานุ การ ขอเสนอสรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ ที่จัดขึ้นในรอบเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา (แสดงด้วยภาพขึน้ จอ)
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ หอภาพยนตร์ได้รับเกียรติจาก ดวงดาว จารุจินดา นักแสดง
ภาพยนตร์ ม าประทั บ รอยมือ รอยเท้า เป็น ดาวดวงที่ ๑๕๖ บนลานดารา เริ่ มด้ ว ยการจั ดฉาย
ภาพยนตร์ผลงานการแสดงของดวงดาว เรื่อง ตลาดพรหมจารี ย์ หนึ่งในภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติประจาปี ๒๕๕๗ ก่อนจะมาร่วมพูดคุยถึงประสบการณ์การ
ทางานในวงการภาพยนตร์ภายในโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
วันที่ ๑๖ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ รถโรงหนังเฉลิมทัศน์ ได้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยในช่วงเช้าเป็นโปรแกรมโรงหนังโรงเรียน จัด ฉายภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้
ให้นักเรียน ในช่วงเย็นสาหรับประชาชนในชุมชน จัดฉายภาพยนตร์เ รื่อง ชั่วฟ้าดินสลาย ฉบับปี
๒๔๙๘ ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติประจาปี ๒๕๕๗
วั น ที่ ๑ ๑ กุ ม ภ า พั น ธ์ ๒ ๕ ๕ ๘ ห อ ภ า พ ย น ต ร์ ไ ด้ ล ง น า ม เ ซ็ น สั ญ ญ า กั บ
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์และ
บริการโสตทัศน์แห่งชาติ ซึ่งเป็นอาคาร ๗ ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยกว่า ๑๓,๐๐๐ ตารางเมตร เพื่อเป็น

ศูนย์กลางด้านการอนุรักษ์มรดกโสตทัศน์และการให้บ ริการด้านการค้นคว้าศึกษาและการเผยแพร่
มรดกโสตทัศน์ของชาติ
ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ หอภาพยนตร์ ได้ดาเนินการติดตั้ง ป้ายจอ LED และทดสอบ
ระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหอภาพยนตร์ให้ประชาชนที่เดิน
ทางผ่านหอภาพยนตร์ได้รับทราบข้อมูล

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ครั้งที่ ๑/
๒๕๕๘ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง (มีเอกสารแนบแล้ว)
ดร.ชาคร วิภูษณวนิช กรรมการ ขอแก้ไขข้อความ หน้า ๑๐ วาระ ๔.๓ วรรคสุดท้าย
ขอให้แก้คาว่า ไม่ตกแผน เปลี่ยนเป็น ทาให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนที่กาหนด

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ตามที่ที่ประชุมให้แก้ไขแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานชื่อรถโรงหนัง
ตามที่ ห อภาพยนตร์ ไ ด้ ท าหนั ง สื อ ถึ ง ส านั ก ราชเลขาธิ ก ารขอให้ น าความกราบบั ง คม
ทูล สมเด็จ พระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุม ารี ขอพระราชทานชื่ อรถโรงหนัง ตั้ งแต่
เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นั้น บัดนี้ได้มีหนังสือสานักราชเลขาธิการ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม
๒๕๕๘ แจ้งว่า ได้นาความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว พระราชทานชื่อรถโรงหนัง
ว่า “เฉลิมทัศน์” หมายถึง รถโรงฉายภาพยนตร์เพื่อสร้างโอกาสในการรับชมภาพยนตร์และเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ
๕ รอบ พร้อมทั้งพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ประดับที่ชื่อดังกล่าวด้วย (มีเอกสาเพิ่มเติม)
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
นางพั ช ราภรณ์ อิ น ทรี ย งค์ กรรมการ ขอให้ ห อภาพยนตร์ ท าหนั ง สื อ ถึ ง ปลั ด ส านั ก
นายกรัฐมนตรีทราบเพื่อนาไปบรรจุไว้ในโครงการจดหมายเหตุต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ และให้นาข้อเสนอของที่ประชุมไปดาเนินการ

๓.๒ เรื่อง โครงการภาพยนตร์ สันติ - วีณา ๖๐ ปี ที่สูญหายไป
ตามที่หอภาพยนตร์ได้ค้นพบภาพยนตร์เรื่อง สันติ – วีณา ณ ประเทศอังกฤษ และมีความ
จาเป็นที่จะต้องดาเนินการอนุรักษ์ และนากลับเพื่อจัดฉายในประเทศไทย ซึ่งในที่ประชุมครั้งที่ ๑/
๒๕๕๘ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติหลักการโครงการ สันติวีณา ๖๐ ปี ที่หายไป และอนุมัติใช้งบประมาณดาเนินการโครงการ จานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

จากเงินรายได้ การจาหน่ ายสิ นค้า บริการ และดอกเบี้ยเงินฝากหอภาพยนตร์ และให้ จัดทา
รายละเอียดเสนอต่อคณะกรรมการในครั้งต่อไป
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทาจัดทารายละเอียดโครงการ สันติ - วีณา ๖๐ ปี ที่สูญหายไปเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว (เอกสารแจกในที่ประชุม)
ฝ่ายเลขานุการจึงนาเสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ
นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ กรรมการ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การจัดซื้อจัดจ้างต้องปฏิ บัติตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม่ ถ้าปฏิบัติตามระเบียบพัส ดุ
ดังกล่าวต้องใช้สัญญาตามแบบที่ระเบียบกาหนด หากต่างจากนั้นต้องให้ สานักอัยการสูงสุดตรวจ
ร่างก่อน เพื่อความรอบคอบควรปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ ถ้ามีการแก้ไขสัญญาที่เปลี่ ยนแปลงไป
จากเดิมต้องส่งให้สานักอัยการสูงสุดตรวจก่อน
นายสัณห์ชัย โชติรสเศรณี รองผู้อานวยการหอภาพยนตร์ ผู้เข้าร่วมประชุม ขออนุญาต
ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า หอภาพยนตร์มีระเบียบจัดซื้อจัดจ้างของตนเอง และการทาสัญญาครั้งนี้
จะใช้สัญญาภาษาอังกฤษตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างของราชการ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่ อ ง สรุ ป ผลการประชุ ม ของคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบ ติ ด ตาม และ
ประเมินผล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ได้จัดประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อ
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการนายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา
ขอเสนอรายงานสรุป เพื่อที่ประชุมทราบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ (เอกสารแจก
ในที่ประชุม)
นายศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ได้ตกลงกันว่า ผู้ตรวจสอบภายในจะเข้ารายงานคณะกรรมการ
บริหารโดยตรงทุก ๓ เดือน ในการติดตามแผนครั้งนี้อยู่ระหว่างการพัฒนากระบวนการติดตาม
แผนซึ่งยังไม่ค่อยลงตัว ในการประชุมที่ผ่านมา มีสิ่งที่ยังเป็น ปัญหาอยู่คือ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
อาคารคลังแรกรับที่ช้ากว่ากาหนด ทาให้การจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับ ครุภัณฑ์อุปกรณ์ของอาคารต้อง
เลื่อนออกไป
นายโดม สุขวงศ์ ผู้อานวยการ ได้รายงานว่า ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ส่ งเอกสารการส่ง งาน
ก่อสร้างงวดที่ ๑๒ จาก ๑๕ งวด แต่เนื่องจากงวดที่ ๑๑ คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง
อาคาร ยังไม่ตรวจรับงาน เนื่องจากก่อสร้างไม่ตรงแบบ และมีมติให้ผู้รับจ้างแก้ไขงานที่ไม่ตรงแบบ
แต่ผู้รับจ้างยืนยันว่าทาตรงตามแบบ และทาหนังสือร้องเรียนว่า ผู้คุมงานมีอคติ กลั่นแกล้งไม่ให้
คณะกรรมการตรวจรั บงานได้ และกล่ าวหาว่าผู้ออกแบบออกแบบขัดแย้งเอง และล่ าสุด มีมติ
คณะรัฐมนตรีให้ขยายเวลาเนื่ องจากกรณีการประกาศค่าแรง ๓๐๐ บาท แก่ผู้รับจ้างก่อสร้างกับ
หน่วยงานรัฐ อีก ๑๕๐ วัน ผู้รับจ้างจึงทาหนังสือขอขยายเวลา ซึ่ง คณะกรรมการตรวจการจ้าง
อนุมัติให้ขยายได้ตามมติ ครม. แต่ครั้งนี้มีเงื่อนไขว่าผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการทางานและต้องส่ง
งานให้ได้ตามเวลาที่ขยายให้ ซึ่งกาหนดจะสิ้นสุดวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ แต่จนถึงบัดนี้ผู้รับจ้างก็
ยังไม่ส่งแผนการก่อสร้างดังกล่าว ซึง่ หากผู้รับจ้างส่งงานไม่ทันตามที่กาหนด การขยายเวลาจะเป็น

โมฆะ และจะถู ก ปรั บ ย้ อ นหลั ง ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ ซึ่ งเป็ น วั น สิ้ น สุ ด สั ญ ญาเดิ ม
คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ประชุมหารือว่าอาจจะต้องเตรียมดาเนินการยกเลิกสัญญาและหาผู้
รับจ้างรายใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข ประธาน ให้ความเห็นว่า พยายามให้หลีกเลี่ยงการ
มีข้อพิพาทกับผู้รับจ้าง เพราะอาจจะทาให้ยังใช้อาคารไม่ได้ หากประนีประนอมกันได้ก็ขอให้ลอง
เจรจากันก่อน และควรหานักกฎหมายที่เชี่ยวชาญมาตรวจเอกสารและให้คาปรึกษา

มติที่ประชุม

เห็นชอบและให้ผู้บริหารหอภาพยนตร์รับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา
ดาเนินการตามความเหมาะสม
๔.๒ เรื่อง รายงานการดาเนินงานตามแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๑
ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔
พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๗ มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การแผนบริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ได้ จั ด ท ารายงานการด าเนิ น งานตามแผนบริ ห ารจั ด การ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาให้
ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ (มีเอกสารแนบ)
นายประวิทย์ แต่งอักษร กรรมการ ให้ข้อเสนอแนะว่า หอภาพยนตร์ควรมี ภาพยนตร์
พื้น ฐานทั่ว ๆ ไป ไว้ให้ บริ การออนไลน์ฟรี สาหรับ ผู้ ที่ไม่ ส ามารถเดินทางมาใช้บริการได้ ถึงหอ
ภาพยนตร์

มติที่ประชุม

เห็นชอบและให้ผู้บริหารหอภาพยนตร์รับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา
ดาเนินการตามความเหมาะสม
๔.๓ เรื่อง รายงานการดาเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๑
ตามที่คณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีมติอนุมัติหลักการแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปแล้วนั้น
ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทารายงานการดาเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาให้ข้อสังเกตหรือ
ข้อเสนอแนะ (มีเอกสารแนบ)
นางจิ ร ะนั น ท์ ประเสริ ฐ กุ ล กรรมการ ได้ ใ ห้ ข้ อ เสนอแนะว่ า บุ ค ลากรด้ า นงาน
ประชาสัมพันธ์ที่หอภาพยนตร์มี น้อย ควรมีคณะอนุ กรรมการเกี่ยวกับเรื่องสื่อสารองค์กรและ
เครือข่าย เพื่อดาเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกจุดอ่อนอย่างหนึ่งของหอภาพยนตร์คือ วัยรุ่นไม่ค่อย
สนใจหอภาพยนตร์ และหอภาพยนตร์ก็ไม่ค่อยคานึงถึงเด็กวัยรุ่น

มติที่ประชุม

เห็นชอบและให้ผู้บริหารหอภาพยนตร์รับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา
ดาเนินการตามความเหมาะสม
๔.๔ เรื่อง การเสนอขอปรับบัญชีโครงสร้างเงินเดือนหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๕๘
ตามที่รัฐบาลมีน โยบายดาเนินการปรับโครงสร้างเงินเดือนของระบบราชการมาอย่าง
ต่อเนื่อง จึงส่งผลกระทบต่อบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนผู้ปฏิบัติงานหอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน) โดยอัตราบรรจุแรกเข้าของผู้ ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ อยู่ในระดับใกล้ เคียงกับ
ข้ า ราชการในขณะที่ ชั่ ว โมงการท างานต่ อ วั น ของหอภาพยนตร์ (องค์ ก ารมหาชน) มากกว่ า
ข้าราชการประมาณ ๑๒ % คื อหอภาพยนตร์ มีชั่ ว โมงท างานวั นละ ๘ ชั่ ว โมง คือ ๐๘.๐๐ –
๑๗.๐๐ น. (ไม่นับเวลาพักกลางวัน ๑ ชั่วโมง) ขณะที่ราชการมีชั่วโมงทางานวันละ ๗ ชั่วโมง ซึ่ง
โดยหลักการขององค์การมหาชนนั้น เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานควรจะต้องสูงกว่าข้าราชการเพื่อ
ชดเชยสวัสดิการซึ่งน้อยกว่า อีกทั้งเพื่อให้บัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนของหอภาพยนตร์ สามารถ
เทียบเคียงได้กับองค์การมหาชนอื่นๆ ที่ได้มีการปรับบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือน และเพื่อให้
สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการปรับปรุงบัญชีโครงสร้าง
อัตราเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงานหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จึงได้ดาเนินการปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือน
โดยขอปรั บ เพิ่ม จากเงิน เดือ นข้า ราชการ ร้อ ยละ ๑๗ – ๔๐ และขอใช้ โ ครงสร้ า งบั ญ ชีอั ต รา
เงินเดือนใหม่ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยได้ดาเนินการเปรียบเทียบกับ
โครงสร้ า งเงิ น เดือ นของข้ า ราชการ พนัก งานมหาวิ ทยาลั ยมหิ ด ล ศู น ย์ มานุ ษ ยวิ ท ยาสิ ริ น ธร
(องค์การมหาชน) และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อประกอบการ
พิจารณา
คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารงานบุ ค คลในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่ อ วั น ที่ ๒๐
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ให้ความเห็นชอบให้นาเสนอการปรับบัญชีโครงสร้างเงินเดือน ของหอ
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ต่อคณะกรรมการบริหารหอภาพยนตร์ เพื่อพิจารณาต่อไป
ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑. บัญชีโครงสร้างเงินเดือนหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
๒. ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๕ เรื่อง การประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ตามที่หอภาพยนตร์มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในคือนางสาวณัฐชยา สมนิยาม ซึ่งได้รับ
การบรรจุ เ ป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ข องหอภาพยนตร์ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ผู้ ต รวจสอบการด าเนิ น งานของหอ
ภาพยนตร์เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร และปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลตามข้อบังคับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเงิน
การบัญชี การงบประมาณ และทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๒

บัดนี้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติหน้าที่มาถึงรอบเวลาที่คณะกรรมการบริหาร
ต้องประเมินเพื่อการปรับขึ้นเงินค่าตอบแทนรายเดือน
หอภาพยนตร์ ได้จัดทาแบบการประเมินผลส าเร็จของงาน และผลสั มฤทธิ์ของงานใน
ภาพรวม (KPI) โดยนาเสนอในที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้ว (มีเอกสารแนบ)
ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
๑. เห็ น ชอบแบบการประเมิ น ผลส าเร็ จ ของงาน และผลสั ม ฤทธิ์ ข องงานใน
ภาพรวม (KPI) ของนางสาวณัฐชยา สมนิยาม
๒. มอบหมายให้ ค ณะอนุ กรรมการตรวจสอบ ติ ดตามและประเมิ นผลเป็น ผู้
ประเมินเพื่อนาเสนอคณะกรรมการต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
เรื่องการประชุมใหญ่ประจาปีของสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ
นายโดม สุขวงศ์ กรรมการและเลขานุการ แจ้งที่ประชุมว่า หอภาพยนตร์มีกาหนดส่ ง
ผู้ แ ทนไปร่ ว มประชุ ม ใหญ่ ป ระจ าปี ข องสมาพั น ธ์ ห อภาพยนตร์ ร ะหว่ า งชาติ ในวั น ที่ ๑๒-๑๘
เมษายน ๒๕๕๘ ณ ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งปีนี้จะมีการเลือกประธานและคณะกรรมการบริหารชุด
ใหม่ เพราะครบวาระสองปีแล้ว ซึง่ ที่ผ่านมาหอภาพยนตร์ได้ขอให้คณะกรรมการบริหารมีส่วนร่วม
โดยการร่วมเป็นคณะผู้แทนหอภาพยนตร์ไทยเข้าร่วมประชุมด้วย
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาให้มีผู้แทนคณะกรรมการบริหารเดินทางไปร่วมงานด้วย ๑
คน

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ มล.วราภา อุกฤษณ์ เป็นตัวแทนคณะกรรมการบริหาร เข้าร่วมงาน

ประชุม
เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอภิสิทธิ์ พิชญานุรัตน์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นายโดม สุขวงศ์

